
PODMÍNKY PROVOZU MŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 

Vážení rodiče, 

rádi bychom znali Váš názor na znovuotevření mateřské školy. Pokud by byl zájem z vaší strany 

o opětovné otevření, mohla by se školka otevřít 25. 5. 2020. 

 určeno dětem, jejichž rodiče se potřebují vrátit do zaměstnání, nejde o plošný návrat 

dětí do školky 

 prosíme rodiče o vyjádření zájmu o docházku nejpozději do 15. 5. 2020, použijte k tomu 

návratku pro MŠ (viz. příloha) a odešlete zpět škole elektronicky na adresu 

kuncova@zsheralec.cz 

 při prvním vstupu do školky 25. 5. 2020 předá rodič podepsané čestné prohlášení                   

(viz. příloha), bez čestného prohlášení nebude dítě vpuštěno do školky 

 pokud bude větší zájem, než budeme moci personálně zajistit, kritéria pro přijetí budou stáří 

dítěte, to znamená, že přednost dostane starší dítě a také bude brán zřetel na přítomnost 

sourozence ve škole, rozhodnutí je na ředitelce školy 

 školka bude otevřena denně od 6:30 do 15:30 hodin, pokud bude dostatečný zájem 

 školní stravování bude zajištěno 

Základní hygienická pravidla 

 děti ani paní učitelky nemusí nosit v prostorách školky roušky/mimo školku ANO 

 do školky mohou pouze děti zdravé, bez známek infekčního nebo virového onemocnění 

 zvýšená desinfekce rukou i povrchů 

 důsledná evidence o docházce dětí 

 v případě nemoci je zákonný zástupce povinen dítě omluvit co nejdříve, návrat do skupiny 

pak již nebude možný 

 důsledné sledování případných příznaků nákazy (v případě podezření okamžitá izolace 

dítěte, informace rodičům a ohlášení hygienické stanici) 

 více na odkaze http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss 

 

NÁVRATKA PRO DĚTI MŠ 

Můj syn/dcera jménem ………………………………………………………………… se bude od 25. 5. 2020 osobně 

účastnit docházky v mimořádném režimu a za stanovených hygienických podmínek, se kterými 

jsem se důkladně seznámil/a na webových stránkách školy. 

 

Syn/dcera bude ve školce spát   ANO  NE (volbu označte) 

 

 

Datum: ………………………           Podpis zákonného zástupce…………………………………………………………… 

 
(poslat scan s podpisem zákonného zástupce) 

Prosíme rodiče, aby důkladně zvážili přítomnost svého dítěte na vzdělávacích aktivitách 

s ohledem na rizikové faktory uvedené v čestném prohlášení. DĚKUJEME! 
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